Uddannelse som
virtuel projektleder

Udnytter din virksomhed potentialet i
virtuel projektledelse?
Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder. Projektlederne halter dog ofte bagefter, fordi de
mangler kendskab og kompetencer til at udnytte de nye teknologier i deres projektledelse. Kan du svare ja til de tre nedenstående spørgsmål, så har din virksomhed også behov for uddannelsen ”Virtuel projektledelse”.

1

Vi underprioriterer til tider opstarten af vores projekter, fordi det er dyrt
og vanskeligt at samle alle nøglepersoner ofte nok.

2

Der sker tit uforudsete problemer i gennemførslen af projektet pga.
manglende koordinering og kommunikation.

3

Vi oplever tit mangelfuld overlevering, videndeling og opfølgning i
vores projekter pga. tidsnød.

Få bedre projekter med virtuel projektledelse
”Virtuel projektledelse” er en uddannelse, hvor projektledere får kendskab til
virksomhedens digitale værktøjer, får optimeret deres virtuelle kompetencer og
lærer at bruge dem til at kommunikere effektivt, få fart på projekterne og motivere
projektdeltagerne på trods af geografisk afstand.
Uddannelsen ruster på den måde professionelle projektledere til at udnytte det
store potentiale for effektiviseringer og kvalitetsforbedringer, der er i virtuelt
samarbejde.

Gør din projektledelse virtuel
Trin 1 - Virtuelle kompetencer og muligheder
Undervisningen tager udgangspunkt i de tekniske
muligheder, den enkelte virksomhed har. Derfor starter
forløbet med en kortlægning af virksomhedens virtuelle
medier og kanaler efterfulgt af en samtale med den
enkelte deltager, hvor vi identificerer kompetencer,
udfordringer og erfaring med virtuelt samarbejde.

Trin 2 - Undervisningforløb
Undervisningen er fordelt over tre dage og lægger vægt
på praktisk erfaring. Deltagerne bruger sig selv, egne
projekter og egne cases under uddannelsen.
Inden hver undervisningsdag gennemfører deltagerne
på egen hånd e-læringsmoduler, der relaterer sig til
indholdet på den kommende undervisningsdag.
Mellem undervisningsdagene får deltagerne en opgave,
der relaterer sig til egne projekter og læringsmål.
Der følges løbende op på opgaven.

Trin 3 - Evaluering og handlingsplan
Efter undervisningsdagene evalueres deltagerens udvikling
i forløbet.
Vi tager cases op fra egen dagligdag og ser på, hvordan
deltagerne kan arbejde med virtuel projektledelse i fremtiden.
Dette danner grundlag for en handlingsplan, der kan understøtte deltagerens virtuelle projektledelse fremadrettet.

Undervisningsforløbet

Introduktion til virtuel projektledelse
Hvad er virtuelt samarbejde?
• Virtuelle værktøjers betydning for samarbejdet, projektteams
og forholdet til eksterne interessenter.
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• Virtuelle værktøjers betydning for kommunikationsindsatser,
-planer og -strategier.
• Hvilke situationer egner sig til virtuelt samarbejde?
Lær at samarbejde via jeres IT
• Præsentation og afprøvning af virksomhedens virtuelle
samarbejdsværktøjer.
• Muligheder for virtuelt samarbejde internt og eksternt.
• Hvordan håndteres tekniske udfordringer?
Centrale virtuelle kompetencer i succesfulde projekter
• Optimering af kommunikation og motivation, når man ikke
sidder fysisk sammen.
• Opbygning af tillidsfulde relationer i samarbejdet.
• Konflikthåndtering og problemløsning over distance.
• Selvledelse og effektivitet.

Undervisningsforløbet

Klassisk projektledelse med virtuelle kompetencer
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Virtuel projektledelse i din organisation
• Virtuel projektledelse med respekt for virksomhedens projektmodel.
• Planlægning af kommunikation via tilgængelige virtuelle kanaler.
Essentielle værktøjer i virtuel projektledelse
• Præsentationsteknik, kropssprog og virtuel adfærd.
• Brug af sociale medier som fx teamsite.

Ledelse og styring i virtuel projektledelse
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Praktisk anvendelse af virtuel kommunikation i ledelsen og
styringen af et projekt
• Coaching.
• Forandringsledelse.
• Teamroller og processer, der skal understøtte samarbejdet.
Træning i virtuel kommunikation
• Praktisk erfaring.

Vi tror på, at virtuel projektledelse kan læres hurtigt og effektivt.
Det kræver blot, at professionelle undervisere i virtuelle værktøjer,
projektledelse og kommunikation går sammen og skaber rammerne.
I Working Virtuel skaber vi projektledere, der kan:
•

Øge tilgængeligheden mellem projektets interessenter.

•

Facilitere billigere og bedre projekter med færre forsinkelser.

•

Etablere bedre opstarts- og afslutningsfaser.

•

Hurtigt kan løse problemer undervejs i projektet.

•

Etablere en bedre kommunikation med nøglepersoner på tværs af tid og sted.

•

Følge bedre op undervejs i projektet.

…Og vi slipper først deltagerne, når de har vist personlige fremskridt.
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